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Naslov uredništva: Vransko 134, Vransko
Telefon: 03 703 12 10, 703 12 11
e-pošta:informator@vransko.si,
Izdajatelj: ZKTŠ Vransko
Odgovorna urednica: Suzana Felicijan Bratož

“Prava umetnost je predvsem tista, ki
v nas premakne kako čutečo struno,
tista, ki nas razburi v najbolj intimnih
čustvovanjih.”
(Ingmar Bergman)

Oblikovanje: Studio Smart Design
Tisk: Tiskarna Dikplast, d. o. o., Celje
Naklada: 1000 izvodov
Fotografije: Arhivi OŠ Vransko – Tabor, ZKTŠ Vransko in Občinske knjižnice Vransko, Tone Tavčer, Žan Ocvirk.

Občinski informator je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno št. 1569. Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v Občini Vransko brezplačno, v prosti prodaji se ne prodaja. Naslednja številka izide 31. 3. 2011. Prispevke zbiramo
do 15. 3. 2011 na elektronski naslov: informator@vransko.si.
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PUSTNI KARNEVAL VRANSKO 2011
PUSTNA SOBOTA, 5. MARCA 2011, OB 14. URI V TRGU VRANSKO

Izvirnost sodelujočih skupin in posameznikov bomo denarno in praktično
nagradili:
najboljša skupina 800 €,
druga 400 €,
tretja 200 €,
ostali sodelujoči bodo prejeli praktične nagrade.
VSTOPNINE NI.

PROSIM, ČE OZADJE POBARVAŠ Z NEKO SVETLO VIJOLIČNO … PA SAJ TI VEŠ
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ZGODILO SE JE ...
GASILCI PODPISALI POGODBE O NADALJNJEM
SODELOVANJU
Predstavniki Občine Vransko, Gasilske zveze Žalec in
prostovoljnih gasilskih društev Vransko, Prekopa - Stopnik - Čeplje, Tešova in Ločica pri Vranskem so v prostorih novega gostišča Grof podpisali pogodbe o opravljanju javne gasilke službe. S pogodbo podpisniki urejajo
vsebino, obseg in način opravljanja službe, financiranje
in druge pogoje za delovanje javne gasilske službe na
območju občine Vransko v letu 2011.
Pred podpisom pogodbe se je župan Franc Sušnik zahvalil gasilcem vseh štirih društev in Gasilski zvezi Žalec
za opravljeno delo in dobro sodelovanje in poudaril, da
bo v tem letu na razpolago toliko sredstev kot lani. Še
posebej se je zahvalil za posredovanje pri lanskih septembrskih poplavah.
Za uspešno sodelovanje z društvi, občinskim poveljstvom
in občino se je v imenu Gasilske zveze Žalec zahvalil
predsednik zveze Edvard Kugler in v imenu zveze podpisal pogodbo. V imenu Občine Vransko jo je podpisal
župan Franc Sušnik, v imenu društev pa njihovi predsedniki. Zahvalo je vsem gasilcem izrekel tudi poveljnik
občinskega poveljstva Vladimir Reberšek in poudaril, da
si tudi v bodoče želi takšnega sodelovanja.

ZLATI MATURANTI 2010
V prejšnji številki nam jo je zagodel tiskarski škrat in
tako se je objavi izmuznil članek o zlatih maturantih. Za
napako se jim opravičujemo in prispevek objavljamo v
tokratni številki.
26. decembra smo praznovali dvajseto obletnico plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije.
Na ta dan pred dvajsetimi leti so bili namreč razglašeni
rezultati plebiscita (23. 12. 1990), na katerem se je 95
odstotkov udeležencev plebiscita oz. 88,5 odstotkov vseh
volilnih upravičencev izreklo za samostojno in neodvisno
Republiko Slovenijo.
Na proslavi, s katero smo obeležili spomin na ta veliki dogodek, so zlati maturanti iz občine Vransko Rok
Denžič, Jani Felician, Tamara Kranjc in Katja Žohar
prejeli posebna priznanja župana. Rok Denžič, Jani Felician in Tamara Kranjc so z odliko končali Gimnazijo
Celje – Center, Katja Žohar pa Srednjo šolo za gostinstvo
in turizem Celje. Priznanje župana za izjemne dosežke
na znanstveno-raziskovalnem področju je prejel tudi dr.
Ivan Jerman, o katerem smo pisali že v eni od prejšnjih
številk. Vsem dobitnikom iskreno čestitamo in jim želimo
uspešno študijsko oz. poklicno pot.

Tone Tavčer

mati Tamare Kranjc, Rok Denžič, Katja Žohar, Ivan Jerman,
župan Franc Sušnik, direktorica OU Jadranka Kramar (manjka
Jani Felician)
Župan in gasilci med podpisovanjem pogodb

VRANSKO JE GOSTILO REJCE CIKASTEGA
GOVEDA
Na Prešernov dan je na Vranskem potekal 9. redni občni
zbor Združenja rejcev avtohtonega cikastega goveda v
Sloveniji. Rejce je v uvodu nagovoril župan Franc Sušnik,
nato je sledil kratek kulturni program učencev OŠ Vransko – Tabor, v katerem je Alen Premk na harmoniko zaigral Zdravljico, Matevž Križnik in Amalia Felicijan pa
sta recitirala Prešernovo Od Železne ceste.
Zbrani so nato nadaljevali občni zbor po predvidenem
dnevnem redu.
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Matevž Križnik in Amalia Felicijan med nastopom

ZGODILO SE JE ...
PRAZNOVANJE KULTURNEGA
PRAZNIKA
Slovenski kulturni praznik – Prešernov dan smo v
občini Vransko obeležili s številnimi kulturnimi dogodki in se tako z večdnevnim praznovanjem poklonili
našemu največjemu pesniku. V nadaljevanju predstavljamo pester mozaik dogodkov:
Z AVTODOMOM PO PORTUGALSKI
potopisno predavanje
Popotnica Ivana Pajenk nam je v četrtek, 3. febrauarja
2011, v Občinski knjižnici Vransko predstavila svoje
popotovanje z avtodomom po Portugalski – pomorski
deželi, ki slovi po izredni domačnosti njenih prebivalcev.
Z zanimivim pripovedovanjem in “živimi” fotografijami
nas je popeljala v mesta:
• ELVAS, ki ga krasi mogočni akvadukt iz 15. st., del
katerega še danes uporabljajo za oskrbovanje s pitno
vodo,
• ESTREMOZ, s pridihom antične arhitekture,
• PENICHE, ki razkriva prečudovito moč Atlantika,
• LIZBONA, prekrasna harmonija preteklosti s sedanjostjo, eno izmed najstarejših mest na svetu,
• EVORA V POKRAJINI ALENTEJO, kjer se skrivajo
megaliti, stari od 15.000 do 20.000 let,
• CAMPO MAIOR, kjer stoji znamenita kapela DOS
OSSOS,
• ALAVITO, kjer kraljujejo plutovci (drevesa, iz skorje
katerih pridelujejo pluto) in mogočna čarovnija zelenih odtenkov,
• VILA NOVA DE MILFONTES, obmorsko ribiško
mestece,
• ZAMBUJERIA DO MAR, ki popelje po narodnem
parku ob spremstvu visokih klifov, mogočnega Atlantika in peščenih zalivčkov,
• LAGOS z ostanki arabske kulture, kjer so včasih
trgovali s sužnji, pripeljanimi iz Sahare,
• FARO, ki je glavno mesto pokrajine ALGARVE in
začetek narodnega parka RIA FORMOSA, raj za
ptice,
• TAVIRO, zanimivo za raziskovalce lagun in
neskončnih peščenih plaž.

Popotnica Ivana Pajenk

OTVORITEV RAZSTAVE VEZENIN IN
CVETJA IZ PAPIRJA
V soboto, 5. svečana, je hram vranske kulture privabil
obiskovalce kar na dve prireditvi. Dopoldne bi morala
biti v knjižnici in avli otvoritev razstave vezenin in cvetja
iz papirja, a sta bili za res številne obiskovalce pretesni,
tako da se je le-ta odvijala v dvorani.
V Občinski knjižnici Vransko so razstavo vezenin
pripravile Vezilje Snežinka Vransko, ki zadnje leto delujejo pod okriljem Društva Univerza za tretje življenjsko
obdobje Vransko. Pod mentorstvom Marije Križnik in z
veliko ur vzrtajnega in natančnega dela so ustvarile res
prave umetnine – vezenine v rešilje tehniki. Med prtički
so se na razstavi znašli tudi predpasnik, zavese … in celo
grb Občine Vransko.

Vezilje Snežinka Vransko

Avla kulturnega doma je zaživela z razstavo cvetja iz papirja. Cvetje je nastalo pod spretnimi prsti Martine Felicijan, ki že deset let ohranja ta star običaj. To je njena
prva razstava v domačem kraju in obiskovalec mora zares
natančno pogledati, da vidi, da je cvetje iz papirja, tako
živo deluje. Razstavo, na kateri je cvetje prikazano v imitaciji naravnega okolja, na okenskih policah, v šopkih in
aranžmajih, primernih za različne slavnostne priložnosti,
je postavila Darja Potočan Štrajhar.

Martina Felicijan
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ZGODILO SE JE ...
OSREDNJA OBČINSKA PROSLAVA
Zvečer je potekala osrednja občinska proslava v počastitev
kulturnega praznika. Na začetku je zbrane v dvorani kulturnega doma nagovoril mag. Gorazd Kozmus, ravnatelj

mag. Gorazd Kozmus

MONTY PYTHON NASMEJAL GLEDALCE
Na predzadnji predstavi gledališkega abonmaja je Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko gostil četverico
umetnikov pod imenom Nika laja in prf… banda. Profesionalna igralca Kristijan Guček in Tomo Tomšič ter glasbenika Joži Šalej in Nika Vipotnik so z legendarnimi skeči,
odbitimi pesmimi, kot sami pravijo, in predvsem s svojo
pojavnostjo do solz nasmejali včasih zadržano občinstvo.
S predstavo so dokazali, da je montypythonski humor
brezčasen in vedno aktualen. Za vse, ki ste predstavo zamudili, dodajamo nekaj prizorov, ob katerih se je v dvorani slišalo vzdihovanje: »Zakaj ne sedim v prvi vrsti?« Ja,
res vam je lahko žal, da ste zamudili izvrstno predstavo.
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Glasbene šole Risto Savin Žalec. V nadaljevanju večera
sta se prepletali glasba in beseda, s katerima so člani Kulturnega društva Vransko ter učenci in učitelji glasbene
šole povezali Franceta Prešerna in Friderika Širco – Rista
Savina.

Dekliška skupina SOLO

ZKTŠ - KULTURA
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko
Vransko 134, 3305 Vransko
Informacije: Pisarna ZKTŠ Vransko 23, tel.: 703 12 11 ali 031 210 298

Modrijani

Fantje s Praprotna

Vesele Štajerke

Barbara in Martin Jehart

VEČER NARODNO-ZABAVNIH ANSAMBLOV
Športna dvorana Vransko
petek, 25. marec 2011, ob 20. uri
povezovalec programa: Konrad Pižorn - Kondi

Ans. Braneta Klavžarja

V marcu 2011 vabimo:

Krajcarji

Ans. bratov Dobrovnik

Šestica

ABONMA 2010/2011



sobota, 12. 3. 2011, ob 10.00 v Kulturnem domu Vransko
igrana predstava s plesom
VSI OTROCI SVETA
KU-KUC Lendava



torek, 15. 3. 2011, ob 17.00 v Domu II. slovenskega tabora v Ţalcu
predstava za abonente mladinskega abonmaja
DEKLICA Z OGLEDALOM
Gledališče Koper



sobota, 19. 3. 2011, ob 19.30 v Kulturnem domu Vransko
komedija
OBLAST
Kulturno društvo Gornji Grad
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ZKTŠ - ŠPORT

Športna dvorana Vransko,Vransko 23, 3305 Vransko
tel.: 041 238 749, 03 703 12 10 faks: 03 703 12 15, E-pošta: zkts.vransko@siol.net
www.zkts-vransko.si

SMUČANJE V KATSCHBERGU
V soboto, 5. 3. 2011, ZKTŠ Vransko organizira enodnevni smučarski
izlet v Katschberg.
Cena na osebo:
 odrasli/mladina: 45 EUR
 otroci (1996-2004): 28 EUR
Prijave zbiramo do 2. 3. 2011.
Celoten znesek je potrebno poravnati najkasneje do 4. 3. 2011.
Priporočamo tudi, da si uredite zdravstveno zavarovanje AXA ASISTENCA. Pridržujemo si
pravico, da v primeru napovedi slabega vremena smučanje odpovemo. V primeru odpovedi
rezervacije si pridržujemo pravico, da vam povrnemo denar v višini smučarske karte in ne v
celoti.
Ceno in podrobne informacije bomo objavili v naslednjih številkah Občinskega informatorja.
Prijave na tel. št.: 03 703 12 10 ali 041 238 749.

ZUMBA sedaj tudi v Športni dvorani Vransko
ZUMBA - kombinacija aerobike s plesnimi koraki in latino glasbo
ponedeljek: 18.00-19.00 v plesni dvorani

ROJSTNI DAN V ŠPORTNI DVORANI VRANSKO
Otroci pričakujejo, da bo praznovanje rojstnega dne nekaj posebnega, vi pa ne
veste, kaj storiti, da ne bo vsako leto isto. Za vas organiziramo športno
rojstnodnevno zabavo.
INFORMACIJE: Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko, Vransko 134, 3305 Vransko
Tel.: 03 703 12 10, 041 238 749

8

URADNE OBJAVE
Občine Vransko

Vransko, 28. februar 2011
VSEBINA
AKTI OBČINE
1. SKLEP o ceni socialno varstvene storitve
Pomoč družini na domu v Občini Vransko za
leto 2011
ZAPISNIKI
2. ZAPISNIK 3. redne seje Občinskega sveta
Občine Vransko
3. ZAPISNIK 1. konstitutivne seje Nadzornega
odbora Občine Vransko
4. ZAPISNIK 1. konstitutivne seje Odbora za
negospodarstvo in javne službe družbenih
dejavnosti
5. ZAPISNIK 1. konstitutivne seje Odbora za
gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske
javne službe
6. ZAPISNIK 1. konstitutivne seje Odbora za
prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami
7. ZAPISNIK 1. konstitutivne seje Odbora za
kmetijstvo

Številka 7/2011
AKTI OBČINE
1. Sklep o ceni socialno varstvene storitve
Pomoč družini na domu v Občini Vransko za
leto 2011
Na podlagi 38. člena Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS,
št. 87/06 in 127/06) in Uredbe o merilih za določanje
oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur. l.
RS, št. 110/04 in 124/04) je Občinski svet Občine
Vransko na 3. redni seji dne 15.02.2011 sprejel
SKLEP
o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na
domu v Občini Vransko za leto 2011
1.
Občinski svet daje soglasje k ceni socialno varstvene
storitve Pomoč družini na domu v višini 15,00 EUR za
efektivno uro storitve od 01.02.2011 dalje.
2.
V ceni efektivne ure predstavljajo stroški vodenja 1,81
EUR/uro, stroški za neposredno socialno oskrbo pa
13,19 EUR/uro.
3.
Subvencija občine k polni ceni storitve znaša skupaj
8,40 EUR in je sestavljena iz subvencije:
- za stroške vodenja v višini 1,81 EUR/uro in
- 50 % cene neposredne oskrbe oziroma 6,60 EUR/uro.
4.
Prispevek uporabnika znaša 6,60 EUR/uro in se lahko
še dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za dodatno
znižanje, o kateri skladno z zakonom odloči pristojni
Center za socialno delo.
5.
Sklep začne veljati z dnem objave v uradnem glasilu
Občine Vransko »Občinski informator - Uradne objave
Občine Vransko«, uporablja pa se od 01. februarja 2011
dalje do sprejema novega sklepa.

1|S tr a n

Številka 7/2011 – 28. 2. 2011
Štev.: 1221/2011
Vransko, 17. 2. 2011
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

ZAPISNIKI
2. Zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta
Občine Vransko
ZAPISNIK
3. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko,
ki je bila v torek, 15. februarja 2011, ob 19. uri v
dvorani Inovacijskega centra za razvoj alternativnih
virov energije, Vransko 66a.
Ugotovitev
prisotnosti
(lista
prisotnosti
priložena zapisniku):
- člani občinskega sveta ob 19. uri: Vladimir Rančigaj,
Ivan Kokovnik, Ana Bogataj, Nataša Urankar, Marjan
Pečovnik, Anton Homšak, Nataša Juhart, Jože Matko,
Janez Lencl; od 19.15 dalje: Aleksander Reberšek;
- opravičeno odsoten: Justin Sedeljšak;
- Občina Vransko: Franc Sušnik, župan; OU: Jadranka
Kramar, Rosita Papinutti, Marija Jerman, Suzana
Felicijan Bratož, Mihaela Zupančič;
- Nadzorni odbor: Miha Pečovnik, Marija Jug, Bojan
Radulj, Peter Praprotnik;
- ostali prisotni: Damijana Podbregar; k 8 tč.: Mojca
Hrastnik, direktorica Zavoda sv. Rafaela Vransko;
- predstavniki medijev: VTV.


Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da je ob 19. uri
prisotnih 9 svetnikov od skupaj 11, zato je seja
sklepčna.
Povpraša, ali ima kdo predlog za dopolnitev ali umik
katere izmed predlaganih točk dnevnega reda: ne
V nadaljevanju župan predlaga razširitev DR s tč. 9:
pristop h konvenciji županov »Zavezani lokalni trajnostni
energiji«.
Sledi glasovanje za predlagano razširitev: 9 glasov ZA
Glasovanje za sprejem dnevnega reda v celoti: 9 glasov
ZA
Sklep št. 30
Sprejme se naslednji dnevni red 3. redne seje:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 2. redne
seje z dne 17.01.2011
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2011 –
predlog
4. Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2012 –
predlog
5. Sklep o uskladitvi Načrta razvojnih programov za
leto 2010
6. Imenovanja
6.1. Sklep o imenovanju predstavnice občin v
Nadzorni odbor Javnega komunalnega podjetja
Žalec

URADNE OBJAVE Občine Vransko
6.2. Potrditev imenovanj članov vaških in trške
skupnosti
7. Premoženjsko – pravne zadeve
8. Socialno – varstvene storitve
8.1. Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč
družini na domu za leto 2011
8.2. Poročilo koncesionarja o izvajanju storitev PDD
za leto 2010
9. Pristop h konvenciji županov
10. Razno
Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 2. redne
seje
Razprava: ni bilo
Sledi glasovanje za potrditev zapisnika: 9 ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 31
Potrdi se zapisnik 2. redne seje z dne 17.01.2011 v
predloženem besedilu.
Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov
Župan odgovori na pisne pobude in vprašanja
1. ge. Bogataj kot sledi:
- parkirna mesta za zaposlene pri Zdravstveni postaji
Vransko so opremljena z omejevalcem dostopa, ki se
da zakleniti, zato je ta zadeva primerno urejena; dostop
do območja varuje rampa, ostala parkirišča pa so
ustrezno talno označena in so javna parkirišča;
Ana Bogataj vseeno meni, da bi morala biti označba, da
so parkirišča namenjena za obiskovalce zdravstvene
postaje; odg. župana: dva parkirišča sta javna in nista v
dopoldanskem času nikoli polna, zato meni, da je
zadeva primerno urejena.
- glede izpostavljenega problema izobešanja zastav ob
praznikih in predlogu, da jih občina podari občanom in s
tem spodbudi izobešanje zastav je potekala razprava, v
kateri župan poudari, da bi morali sami podati zgled in
izobesiti zastave, ki bi mu sledili tudi ostali; da bi iz
javnih sredstev financirali nakup zastav za fizične
osebe, se mu ne zdi primerno; Vlado Rančigaj in Janez
Lencl sta prav tako bila mnenja, da je izobesiti zastavo
dolžnost vsakega zavednega državljana, je pa g.
Rančigaj še predlagal, da bi v Informatorju pozvali
občane k temu dejanju.
2. Vlado Rančigaj poda pobudo, da se pokopališka
dejavnost uredi z občinskim odlokom; pobuda je bila
sprejeta:
Zaključek: Občinska uprava pripravi predlog odloka
o pokopališki in pogrebni dejavnosti.
Ustna vprašanja:
Aleksander Reberšek:
1. zdrav način življenja in športa: predlaga nakup
defibratorja AED ter namestitev v športni dvorani.
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Številka 7/2011 – 28. 2. 2011

Odgovor župana: predlog je vložen ob pravem času,
ob sprejemu proračuna; pripraviti je potrebno
uravnotežen predlog v času javne obravnave.
2. najemnina telovadnice za šport je v redu, najemnina
oz. uporaba telovadnice za prireditve pa je odločno
previsoka.
Odgovor župana: cene niso v pristojnosti obč. sveta,
pač pa cene določa Svet javnega zavoda za kulturo,
turizem in šport.
Zaključek: pobuda se odstopi ZKTŠ, ki
pisni odgovor do naslednje seje.

pripravi

3. Nataša Urankar: kdaj se bo uredila cesta ZahomceVila Mici in kdaj bo pesek za cesto Zaplanina? Ustni
odgovor poda Marija Jerman.
Zaključek: Občinska uprava pripravi pisni odgovor
na podana vprašanja, pobuda za pregled ceste pa
se posreduje Energetiki Vransko.
4. Nataša Juhart: zakaj so se poleg zelenih pojavili še
zabojniki z rumenim pokrovom v Selu –Selski graben in
če se zadeva za individualni odvoz odvija ali je zastala?
Odgovor Marjana Jerman: zadeva je v teku, pogodbe so
v pripravi in jih bodo v prihodnjem tednu prejeli vsi
uporabniki; podjetje Simbio bo vršilo odvoz odpadkov
vsem, ki bodo podpisali pogodbe.
5. Ana Bogataj: občinske proslave so slabo obiskane,
predlaga, da novo priseljene povabimo 1 x letno da se
spoznamo in jih malo pogostimo. Odgovor župana:
obisk proslav ne more biti dober, če se jih ne udeležimo
že tisti, ki bi tam morali biti (predstavniki šole, učitelji,
člani občinskega sveta, predsedniki društev, občinska
uprava itd.), sicer pa meni, da so prireditve dobro
obiskane, pobuda pa sicer na mestu; meni tudi, da novi
občani izredno lepo obiskujejo kulturne in druge
prireditve, celo bolj kot staroselci.
6. Janez Lencl: opozori na nastalo zmešnjavo pri
odvozu odpadkov, saj Simbio ne odvaža smeti po
urniku, ki je bil poslan gospodinjstvom.
Zaključek: pripomba se posreduje izvajalcu javne
službe podjetju Simbio d.o.o. Celje.
7. Matko Jože: ali se bil v zadnjem času objavljen
kakšen razpis za pridobitev sredstev za cesto TešovaČreta in ali se bodo sanirale udarne jame pri strelišču;
odgovor župana: ustreznega razpisa ni bilo, udarne
jame pa se bodo sanirale v okviru rednih vzdrževalnih
del po odprtju asfaltne baze.
Ad3 in Ad4: Odlok o proračunu občine Vransko za
leto 2011 in Odlok o proračunu Občine Vransko za
leto 2012
Obrazložitev odlokov o proračunu občine poda župan in
predlagam, da se odloka posredujeta v 15 dnevno javno
obravnavo. Nato odpre razpravo v kateri so sodelovali:
a/ Janez Lencl:
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1. odhodki: zakaj je proračunska postavka šport in
prostočasne aktivnosti bistveno višja od ostalih?
Odgovor župana: osnova za načrtovanje odhodka je bil
sprejet letni program športa in posledično izveden javni
razpis;
Zaključek: občinska uprava pripravi podrobnejšo
obrazložitev do naslednje seje.
2. postavka za Nadzorni odbor, ki je sedaj 5 članski,
sredstva ne bodo zadoščala; odgovor župana: NO je
samostojni organ, poraba je bila planirana glede na
odhodke preteklega 4-letnega obdobja; nadzorni odbor
sam pripravi predlog za izvedbo svojih nalog:
3. predvideno je kratkoročno zadolževanje v višini
150.000- ali se bo kredit vzel? Odgovor župana:
praviloma ne, le če bo nujno potrebno, za ta primer pa
mora biti najem kredita predviden v proračunskih
dokumentih.
b/Ana Bogataj: opozori na zamik vrstic med tekstualnim
in številčnim delom odloka;
Zaključek: pripomba se upošteva in se zadolži
občinska uprava da uskladi tabelo obloka:
c/Jože Matko: str. 11 zakaj se navedba poimenovanja
ceste Vransko Prapreče Tešova v odloku razlikuje od
navedbe v Načrtu razvojnih programov oz. ali gre za
isto postavko?
Odgovor župana in ge. Marije Jerman: prvi del ceste je
skupen, torej gre za isto cesto: prihodnji teden
pripravljamo aktivnosti za razpis za sredstva SVRL in
tudi za most. Pri pripravi predloga za 2. branje se
upošteva enako poimenovanje v kolikor bo to tehnično
možno (število znakov vnosa v Aprri);
Župan poda še informacijo, da se bo predlog za 2.
branje razlikoval tudi zaradi uvrstitve projekta GOŠO,
saj smo bili skupaj z ostalimi občinami uspešni na
javnem razpisu.
Drugih pripomb ni bilo, zato so svetniki pristopili h
glasovanju za predložene predloge sklepov:
Glasovanje:
1. za 1. predlog sklepa: 10 glasov ZA
2. za 2. predlog sklepa: 10 glasov ZA
Sklep št. 32
Sprejme se predlog Odloka o proračunu Občine
Vransko za leto 2011 v 1. branju ter se posreduje v
15 dnevno javno obravnavo na krajevno običajen
način do vključno 02. marca 2011.
Sklep št. 33
Sprejme se predlog Odloka o proračunu Občine
Vransko za leto 2012 v 1. branju ter se posreduje v
15 dnevno javno obravnavo na krajevno običajen
način do vključno 02. marca 2011.
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Ad5:Sklep o uskladitvi NRP 2010

2.

Franc ŠOŠTAR

Vransko 154

član

Obrazložitev poda Marija Jerman, ki pove, da ob prijavi
investicije še nismo imeli predračunov, zato je za
poročanje Službi vlade RS za lokalno samoupravo
potrebno predložiti sklep o uskladitvi vrednosti
investicije. Sledi glasovanje za sprejem predloga
sklepa: 10 glasov ZA

3.

Alojz SKOK

Vransko 202

član

4.

Alojzij
DRUŠKOVIČ

Vransko 86

član

5.

Primož JERMAN

Vransko 89

član

Naslov

Predlog
funkcije

6.1. imenovanje članice občin soustanoviteljic v
Nadzorni odbor Javnega komunalnega podjetja
Žalec - ge. Marija Jerman (usklajen predlog
skupščine JKP)

Priimek in
ime

Ad6: Imenovanja

2. Vaški odbor Zaplanina

Zap. št.

Sklep št. 34
Na področju porabe 13029002 - Investicijsko
vzdrževanje in gradnja občinskih cest, se pod
proračunsko postavko 4040 uskladi vrednost
projekta na 138.317,00 €, pri čemer znašajo
proračunski viri: 102.146,00 € delež državnega
proračuna - SVLR in 36.171,00 € delež občinskega
proračuna.

1.

Milan BRVAR

Zaplanina 1

predsednik

2.

Jože KUDER

Zaplanina 7

član

3.

Ivan BERVAR

Zaplanina 21
p. Trojane

član

4.

Anton UČAKAR

Zaplanina 10

član

5.

Janez DEŽMAN

Zaplanina 20 član
p. Trojane

Razprava: J. Lencl: predlog se podpira

Sklep št. 35
Občinski svet Občine Vransko potrjuje go. Marijo
Jerman d.i.g., višjo svetovalko I. za okolje, prostor
in investicije Občine Vransko za članico Nadzornega
sveta JKP d.o.o. Žalec.

3. Vaški odbor Zajasovnik

Predlog
funkcije

1.

Maks
HRASTOVEC

Zajasovnik 20

predsednik

2.

Miran
HRASTOVEC

Zajasovnik 19

član

3.

Anton
HRASTOVEC

Zajasovnik 16

član

4.

Ivo KREČA

Zajasovnik 13

član

Sklep št. 36
Občinski svet potrjuje imenovanje vaških odborov
in trškega sveta v sestavi kot sledi:

5.

Rafael NOVAK

Zajasovnik 14

član

1. Trški svet

Ad7: Premoženjsko pravne zadeve
Predlog
funkcije

Sandi
SEMPRIMOŽNIK

Naslov

1.

Priimek in
ime

Zap. št.

Predsednik KMVIP poda obrazložitev, v kateri pove, da
so bili člani predlagani in potrjeni na delnih zborih
občanov, zato občinskemu svetu predlaga njihovo
potrditev.
Vlado Rančigaj meni, da je pri imenovanju
predstavnikov v trški odbor Vransko prišlo s strani
KMVIP do napake, saj sta bila dva občana predlagana
in evidentirana na seji komisije, kasneje pa nista bila
upoštevana. Odgovor predsednika: da, bila sta
evidentirana, vendar pa nista bila imenovana
in
potrjena na delnem zboru občanov. Zadeva se preveri
še po zapisnikih komisije. Sledi glasovanje za potrditev
predlogov imenovanj: 10 glasov ZA

Vransko 56

član

Zap. št.

Naslov

6.2. potrditev imenovanja vaških odborov in trškega
odbora:

Priimek in
ime

Glasovanje o predlogu sklepa: 10 glasov ZA

Obrazložitev po vrstnem redu predlaganih predlogov
sklepov poda župan in predlaga, da se razprava opravi
sprotno pri vsaki obrazložitvi. Občinski svet o zadevi
dokončno odloči skladno s poslovnikom s tajnim
glasovanjem. Razprave po obrazložitvah ni bilo. Sledi
imenovanje komisije za izvedbo tajnega glasovanja:
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Sklep št. 37
Imenuje se komisija za izvedbo glasovanja s
sestavi:
1. Aleksander Reberšek, predsednik
2. Vladimir Rančigaj, član
3. Matko Jože, član
4. Jadranka Kramar, zapisnikarica
Seja je bila nato prekinjena, komisija izvede tajno
glasovanje
in
pripravi
zapisnik
o
izidu.
Predsednik komisije Aleksander Reberšek nato občinski
svet seznani z izidom glasovanja: vsi predlogi sklepov
so sprejeti .
Sklep št. 38
Potrdi se odkup parcele parcelna številka 632/2 k.o.
Tešova last Horvat Pristolič Martine in Pristolič
2
Marije, Brode 18, 3305 Vransko, površine 305 m po
2
enotni ceni 7 (sedem) €/m . Kupnina za omenjeno
parcelo je 2135,00 €.
Sklep št. 39
Prične se postopek odprodaje dela parcele št.
1307/7 k.o. Ločica, ki ima status javnega dobra. Vse
stroške ukinitve javnega dobra, odmere, parcelacije,
cenitve, priprave pogodbe, davščin in vpisa v
zemljiško knjigo krije kupec.
Sklep št. 40
Prične se postopek menjave dela parcele parcelna
številka 769/2 k.o. Vransko, ki ima status javnega
dobra, z delom parcel parcelna številka 382/3 in
382/4 obe k.o. Vransko, ki sta v lasti dr. Irene
Vujasinovič, Vodnikova 61, 1000 Ljubljana, po kateri
dejansko poteka dostopna pot na Gorico. Vse
stroške predlagane zamenjave, odmere, parcelacije,
cenitve, priprave pogodb, davščin in vpisa v
zemljiško knjigo krije predlagatelj zamenjave.
Sklep št. 41
Prične se postopek odpisa dela zemljišča parcelnih
številk 1077/3, 1077/5, 1080/2, 1080/3, in 1083 vse
k.o. Jeronim, last Marije Skok in Marjana Skok,
Jeronim 13, 3305 Vransko, po katerih poteka lokalna
cesta LC 490 123 Čreta –Ropasija, in prenos
odpisanega zemljišča v last Občine Vransko. Vse
stroške predlaganega odpisa, odmere, parcelacije,
cenitve, priprave pogodbe, davščin in vpisa v
zemljiško knjigo krije Občina Vransko.
Sklep št. 42
Prične se postopek odprodaje parcele št. 818/2 k.o.
Tešova, ki ima status javnega dobra. Vse stroške
ukinitve javnega dobra, odmere, parcelacije,
cenitve, priprave pogodbe, davščin in vpisa v
zemljiško knjigo krije kupec.
Sklep št. 43
Občinski svet Občine Vransko naroča občinski
upravi Občine Vransko da v skladu z 19. členom
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
javnih cestah (Uradni list RS št. 92/2005) začne
postopek razlastitve parcel parcelna številka 138/2
in 136/2 k.o. Vransko lastnice Zupan Mojce, Vransko
42.
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Sklep št. 44
Prične se postopek odprodaje dela parcel 359/1 in
361/3 k.o. Vransko obe v lasti Občine Vransko, v
2
skupni površini cca 270 m . Vse stroške odmere,
parcelacije, cenitve, priprave pogodb, davščin in
vpisa v zemljiško knjigo krije kupec.
Sklep št. 45
Prične se postopek odkupa dala parcel 11/1, 292/1 in
292/5 k.o. Vransko.
Ad8: Socialno varstvene storitve Pomoč družini na
domu
Natančno in izčrpno obrazložitev predloga cene storitve
in poročilo o delu poda direktorica zavoda ga. Mojca
Hrastnik.
Ker ni bilo pripomb sledi glasovanje o predlogih sklepov:
1. za 1. predlog sklepa: 10 glasov ZA
2. za 2. predlog sklepa: 10 glasov ZA
Sklep št. 46
Občinski svet daje soglasje k ceni socialno
varstvene storitve Pomoč družini na domu v višini
15,00 EUR za efektivno uro storitve od 01.02.2011
dalje.
V ceni efektivne ure predstavljajo stroški vodenja
1,81 EUR/uro, stroški za neposredno socialno
oskrbo pa 13,19 EUR/uro.
Subvencija občine k polni ceni storitve znaša skupaj
8,40 EUR in je sestavljena iz subvencije: - za stroške
vodenja v višini 1,81 EUR/uro in - 50 % cene
neposredne oskrbe oziroma 6,60 EUR/uro.
Prispevek uporabnika znaša 6,60 EUR/uro in se
lahko še dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za
dodatno znižanje, o kateri skladno z zakonom odloči
pristojni Center za socialno delo. Sklep začne veljati
z dnem objave v uradnem glasilu Občine Vransko
»Občinski informator- Uradne objave Občine
Vransko«, uporablja pa se od 01. februarja 2011
dalje do sprejema novega sklepa.
Sklep št. 47
Sprejme se Poročilo o izvajanju socialno varstvene
storitve Pomoč družini na domu v Občini Vransko
za leto 2010 v obliki in vsebini, kot ga je pripravil
koncesionar Zavod sv. Rafaela Vransko.
Ad9: Pristop h konvenciji županov »Zavezani lokalni
trajnostni energiji«
Obrazložitev poda župan in predlaga, da ga občinski
svet pooblasti za podpis konvencije županov. Meni, da
imamo že sedaj izpolnjenih precej zavez, bili smo
najbolj zelena občina 2010 ter ocenjuje, da dodatnih
stroškov v zvezi s pristopom ne bo. Razprava: nihče ne
želi razpravljati. Glasovanje za sprejem predloga
sklepa: 10 glasov ZA

Številka 7/2011 – 28. 2. 2011
Sklep št. 48
Občina Vransko pooblašča župana Franca Sušnika
za podpis konvencije županov »Zavezani lokalni
trajnostni energiji«.
Ad10: Razno
Župan seznani svetnike z izvedbo Karnevala Vransko
2011 in vse povabi k sodelovanju in pomoči pri
pridobivanju sponzorskih sredstev in nagrad ter sami
izvedbi Karnevala Vransko.

URADNE OBJAVE Občine Vransko
Nadzornega odbora gradivo za seje Občinskega sveta
prejemal v analogni obliki po pošti, člani Nadzornega
odbora pa v elektronski obliki po elektronski pošti.
Kontaktni podatki Mihaele Zupančič:
tel.: (03) 705 70 87
e-pošta: mihaela.zupancic@obcina-tabor.si

Seja je bila zaključena ob 21.20 uri.

Kontaktni podatki članov Nadzornega odbora:
Miha Pečovnik, predsednik: pecovnik.miha@gmail.com
Marija Jug, članica: jug.marjana@amis.net
Petek Irena, članica: petek.irena@gmail.com
Peter Praprotnik, član: peter.praprotnik@dars.si
Bojan Radulj, član: qwayezdey@siol.net

Številka: 0320/2011/02-3
Vransko, 16. 2. 2011

Seja je bila zaključena ob 14.55 uri.

Zapisala:
Jadranka Kramar l. r.

Številka: 0131-01/2011-01-3
Vransko, 2. 2. 2011

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Zapisal:
Rudolf Pušnik l. r.
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

3. Zapisnik 1. konstitutivne seje Nadzornega
odbora Občine Vransko
ZAPISNIK
1. konstitutivne seje Nadzornega odbora Občine
Vransko, ki je bila v sredo, 2. februarja 2011, ob
14.30 uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59.
Ugotovitev
prisotnosti
(lista
prisotnosti
priložena zapisniku):
- člani Nadzornega odbora ob 14.30 uri: Miha Pečovnik,
Irena Petek, Marija Jug;
- opravičeno odstoten: Radulj Bojan;
- Občina Vransko: Franc Sušnik, župan in Rudolf
Pušnik, zapisnikar.


Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da so ob 14.30
uri prisotni trije člani Nadzornega odbora, zato je seja
sklepčna.
Soglasno je sprejet predlagan dnevni red:
1. Izvolitev predsednika Nadzornega odbora
Ad1:
Župan prisotne člane Nadzornega odbora vpraša, koga
predlagajo za predsednika Nadzornega odbora.
Predlagan je Miha Pečovnik. Sledi glasovanje: 3 glasovi
ZA.
Sklep št. 1
Za predsednika Nadzornega odbora Občine Vransko
se imenuje Miha Pečovnik, Vransko 95b, 3305
Vransko.
Župan v nadaljevanju doda, da bo za administrativno
podporo Nadzornemu odboru zadolžena Mihaela
Zupančič iz SOU - računovodstvo ter da bo predsednik

4. Zapisnik 1. konstitutivne seje Odbora za
negospodarstvo in javne službe družbenih
dejavnosti
ZAPISNIK
1. konstitutivne seje Odbora za negospodarstvo in
javne službe družbenih dejavnosti,
ki je bila v sredo, 2. februarja 2011, ob 15. uri v sejni
sobi Občine Vransko, Vransko 59.
Ugotovitev
prisotnosti
(lista
prisotnosti
priložena zapisniku):
- člani Odbora za negospodarstvo in javne službe
družbenih dejavnosti ob 15. uri: Jože Matko, Brigita
Gosak, Nataša Juhart;
- opravičeno odstotna: Damijana Podbregar;
- Občina Vransko: Franc Sušnik, župan in Rudolf
Pušnik, zapisnikar.


Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da so ob 15. uri
prisotni trije člani odbora, zato je seja sklepčna.
Soglasno je sprejet predlagan dnevni red:
1. Izvolitev predsednika Odbora za negospodarstvo in
javne službe družbenih dejavnosti
Ad1:
Župan prisotne člane odbora vpraša, koga predlagajo
za predsednika odbora. Predlagana je Nataša Juhart.
Sledi glasovanje: 3 glasovi ZA.
Sklep št. 1
Za predsednico Odbora za negospodarstvo in javne
službe družbenih dejavnosti se imenuje Nataša
Juhart, Brode 12b, 3305 Vransko.
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Župan v nadaljevanju doda, da bo za administrativno
podporo odboru s strani Občinske uprave zadolžena
Suzana Felicijan Bratož ter da bodo zunanji člani
odbora po elektronski pošti prejemali gradivo za seje
Občinskega sveta.
Kontaktni podatki Suzane Felicijan Bratož:
tel.: (03) 703 12 11
e-pošta: suzana.felicijan@vransko.si
Kontaktni podatki članov odbora:
Juhart Nataša, predsednica: natasa.juhart@gmail.com
Matko Jože, član: matko.joze@siol.net
Pečovnik Marjan, član: loce@ce-lekarne.si
Gosak Brigita, članica: gita25@gmail.com
Podbregar Damijana, članica:
damijana.podbregar@gmail.com
Seja je bila zaključena ob 15.30 uri.
Številka: 0110-01/2011-05-3
Vransko, 2. 2. 2011
Zapisal:
Rudolf Pušnik l. r.
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

5. Zapisnik 1. konstitutivne seje Odbora za
gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske
javne službe
ZAPISNIK
1. konstitutivne seje Odbora za gospodarstvo,
varstvo okolja in gospodarske javne službe,
ki je bila v sredo, 2. februarja 2011, ob 15.30 uri v
sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59.
Ugotovitev
prisotnosti
(lista
prisotnosti
priložena zapisniku):
- člani Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in
gospodarske javne službe ob 15.30 uri: Jože Matko,
Bogataj Ana, Cizej Sašo, Farčnik Tomaž;
- opravičeno odstoten: Justin Sedeljšak;
- Občina Vransko: Franc Sušnik, župan in Rudolf
Pušnik, zapisnikar.


Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da so ob 15.30
uri prisotni štirje člani odbora, zato je seja sklepčna.
Soglasno je sprejet predlagan dnevni red:
1. Izvolitev predsednika Odbora za gospodarstvo,
varstvo okolja in gospodarske javne službe
Ad1:
Župan prisotne člane odbora vpraša, koga predlagajo
za predsednika odbora. Predlagan je Justin Sedeljšak.
Sledi glasovanje: 4 glasovi ZA.
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Sklep št. 1
Za predsednika Odbora za gospodarstvo, varstvo
okolja in gospodarske javne službe se imenuje
Justin Sedeljšak, Prapreče 25, 3305 Vransko.
Župan v nadaljevanju doda, da bo za administrativno
podporo odboru s strani OU zadolžena Mateja Godler
ter da bodo zunanji člani odbora po elektronski pošti
prejemali gradivo za seje Občinskega sveta.
Kontaktni podatki Mateje Godler:
tel.: (03) 703 28 00
e-pošta: mateja.godler@vransko.si
Kontaktni podatki članov odbora:
Sedeljšak Justin, predsednik:
justin.sedeljsak@gmail.com
Bogataj Ana, članica: ani.bogataj@gmail.com
Matko Jože, član: matko.joze@siol.net
Cizej Sašo, član: saso.cizej@siol.net
Farčnik Tomaž, član: tomaz.farcnik@gmail.com
Seja je bila zaključena ob 15.40 uri.
Številka: 0111-01/2011-09-2
Vransko, 2. 2. 2011
Zapisal:
Rudolf Pušnik l. r.
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

6. Zapisnik 1. konstitutivne seje Odbora za
prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami
ZAPISNIK
1. konstitutivne seje Odbora za prostorsko
planiranje in gospodarjenje z nepremičninami,
ki je bila v sredo, 2. februarja 2011, ob 16. uri v sejni
sobi Občine Vransko, Vransko 59.
Ugotovitev
prisotnosti
(lista
prisotnosti
priložena zapisniku):
- člani Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje
z nepremičninami ob 16. uri: Jože Matko, Janez Lencl,
Pečovnik Janko, Jerman Valerija;
- opravičeno odstoten: Justin Sedeljšak;
- Občina Vransko: Franc Sušnik, župan in Rudolf
Pušnik, zapisnikar.


Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da so ob 16. uri
prisotni štirje člani odbora, zato je seja sklepčna.
Soglasno je sprejet predlagan dnevni red:
1. Izvolitev predsednika Odbora za za prostorsko
planiranje in gospodarjenje z nepremičninami

Številka 7/2011 – 28. 2. 2011

URADNE OBJAVE Občine Vransko

Ad1:
Župan prisotne člane odbora vpraša, koga predlagajo
za predsednika odbora. Predlagan je Jože Matko. Sledi
glasovanje: 3 glasovi ZA, 0 glasov PROTI.

Ad1:
Župan člane odbora vpraša, koga predlagajo za
predsednika odbora. Predlagana je Nataša Urankar.
Sledi glasovanje: 4 glasovi ZA, 0 glasov PROTI.

Sklep št. 1
Za predsednika Odbora za prostorsko planiranje in
gospodarjenje z nepremičninami dejavnosti se
imenuje Jože Matko, Selo pri Vranskem 17, 3305
Vransko.

Sklep št. 1
Za predsednico Odbora za kmetijstvo se imenuje
Nataša Urankar, Zahomce 15, 3305 Vransko.

V nadaljevanju župan doda, da bo za administrativno
podporo odboru s strani OU zadolžen Rudi Pušnik ter
da bodo zunanji člani odbora po elektronski pošti
prejemali gradivo za seje Občinskega sveta.
Kontaktni podatki Rudija Pušnika:
tel.: (03) 703 28 14
e-pošta: rudi.pusnik@vransko.si

Župan v nadaljevanju doda, da bo za administrativno
podporo odboru s strani Občinske uprave zadolžena
Rosita Papinutti ter da bodo zunanji člani odbora po
elektronski pošti prejemali gradivo za seje Občinskega
sveta.
Kontaktni podatki Rosite Papinutti:
tel.: (03) 703 28 12
e-mail: rosita.papinutti@vransko.si

Kontaktni podatki članov odbora:
Matko Jože, predsednik: matko.joze@siol.net
Lencl Janez, član: janez.lencl@gmail.com
Sedeljšak Justin, član: justin.sedeljsak@gmail.com
Jerman Valerija, članica: velerija@zal.sik.si
Pečovnik Janko, član:

Kontaktni podatki članov odbora:
Urankar Nataša, predsednica:
urankar.natasa@gmail.com
Homšak Anton, član: homsak.anton@siol.net
Kokovnik Ivan, član: ivankokovnik@gmail.com
Cencelj Sonja, članica: sonja.cencelj@gmail.com
Jošt Štefan, član: jana.jost@siol.net

Seja je bila zaključena ob 16.10 uri.

Seja je bila zaključena ob 16.40 uri.

Številka: 0112-01/2011-08-2
Vransko, 2. 2. 2011

Številka: 0113-01/2011-04-2
Vransko, 2. 2. 2011

Zapisal:
Rudolf Pušnik l. r.

Zapisal:
Rudolf Pušnik l. r.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

7. Zapisnik 1. konstitutivne seje Odbora za
kmetijstvo

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.

ZAPISNIK
1. konstitutivne seje Odbora za kmetijstvo,
ki je bila v sredo, 2. februarja 2011, ob 16.30 uri v
sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59.
Ugotovitev
prisotnosti
(lista
prisotnosti
priložena zapisniku):
- člani Odbora za kmetijstvo ob 16.30 uri: Cencelj Sonja,
Anton Homšak, Nataša Urankar, Ivan Kokovnik, Štefan
Jošt;
- Občina Vransko: Franc Sušnik, župan in Rudolf
Pušnik, zapisnikar.



Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da je ob 16.30 uri
prisotnih vseh pet članov odbora, zato je seja sklepčna.
Soglasno je sprejet predlagan dnevni red:
1. Izvolitev predsednika Odbora za kmetijstvo

8|S tr a n

NE SPREGLEJTE
JAVNO OPOZORILO LASTNIKOM PSOV
Zaradi neupoštevanja že objavljenega opozorila Občina Vransko ponovno javno opozarja vse lastnike psov, da
so skladno s 6. členom Odloka o javnem redu in miru ter komunalni ureditvi (Ur. l. RS št. 2/92) dolžni upoštevati
odločbe o prepovedi:
- PUŠČATI POPADLJIVEGA PSA ALI DRUGO ŽIVAL ZA OGRAJO, KI JO LAHKO PRESKOČI IN OGROZI LJUDI,
- PRIKLENITI GA NA PROSTOR, S KATEREGA LAHKO VZNEMIRJA IN MOTI LJUDI NA JAVNEM PROSTORU,
- PUŠČATI PSA NA JAVNIH POVRŠINAH(LOKALNIH CESTAH, JAVNIH POTEH) BREZ NADZORA.
VSE LASTNIKE PSOV HKRATI OPOZARJAMO, DA SO DOLŽNI POČISTITI IZTREBKE.

NOVO - NOVO - NOVO

ROÈNA AVTOPRALNICA
NA VRANSKEM - Èeplje

poklièite : 03/703-21-00

ob pranju prejmete BON ZA KAVO v Gostilni GROF
Prodam bukova drva, metrska ali žagana na
poljubno dolžino.
Tel.: 040 316 201

“Vse se da v poeziji naučiti, samo dvoje
ne. Ako nima tvoje oko svojih žarkov,
ako nima tvoja kri svojega utripa nikdar ti ne bo pesem sijala, nikdar ne
bo pela.”
Oton Župančič
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IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV

Košarkarsko društvo Vrani Vransko
Začetek drugega dela sezone je minil v znamenju
poškodb in bolezni. V zadnjih srečanjih smo le s težavo
sestavili ekipo, kar pa se je na žalost poznalo tudi na rezultatih. Tako smo po odličnem zaključku prejšnjega leta
v nadaljevanju izgubili tri srečanja, dvakrat pa smo slavili. Tudi naš položaj na lestvici je slabši za eno mesto, saj
trenutno zasedamo 8. mesto. Do konca sezone nas čaka
še sedem težkih tekem, ki pa jih, predvsem po zaslugi
dobrih treningov, pričakujemo z optimizmom. Zanimivo
bo predvsem v domači dvorani, kjer bomo v marcu gostili ekipi z vrha lestvice. Na Vransko namreč prihajajo letos
še neporaženi Prekmurci (Radenska Creativ iz Murske
Sobote), težko srečanje se obeta tudi z ekipo Slovenske

Bistrice, ki si trenutno deli 2. mesto na lestvici. Vabljeni
vsi ljubitelji športa, da se nam pridružite ob sobotah v
dvorani na Vranskem, kjer se igra kvalitetna košarka.
Vse bližje pa je tudi pionirska liga za fante rojene v letu
1997 in mlajše. Priprave nanjo so v polnem teku in prav
zaradi tega smo se odločili, da bodo treningi do konca
šolskega leta potekali štirikrat tedensko. Poleg že znanih
terminov: torek (13.00-14.30), četrtek (13.00-14.30) in
petek (13.00-13.45) bomo sedaj trenirali tudi ob torkih
(7.00-8.15). Še vedno je čas, da sem nam pridružite. Za
dodatne informacije sem dosegljiv na tel. št. 031 858 257
(Žan).

Tekma KD Vrani Vransko : KK Lastovka Domžale se je končala z rezultatom 74 : 65
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Žan Ocvirk

VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor
KULTURNI PRAZNIK NA OŠ VRANSKO - TABOR
Prešernove pesmi so recitirali učenci, učitelji, starši in pomembni Vranšani

Pred nastopom: Julija Granda, Tilen Tehovnik, Nuša Brišnik, Anja Terglav, Amadeja Juhart, Tim Križnik, Nika Brišnik, Tajda Remic

V petek, 4. 2. 2011, smo imeli na Osnovni šoli Vransko - Tabor prav posebno proslavo v počastitev kulturnega praznika. Nastopili so učenci Glasbene šole Risto
Savin Žalec, oddelek Vransko, pod mentorstvom Mojce
Florjančič, Tanje Miklavc, Sonje Alatič ter Nine Baša.

Njihov nastop so popestrili recitatorji Prešernovih pesmi:
župan Franc Sušnik (Kdor jih bere, vsak drugače pesmi
moje sodi), predsednik sveta staršev Boris Križnik (Kam),
učitelji in delavci šole: Barbara Pertinač (Je od vesel’ga časa
…), Marija Završnik (Povodni mož), Polona Golob (O,
Vrba), Simona Križnik Radulj (Nezakonska mati) in Jože
Toplak (Soldaška) ter učenca Matevž Križnik in Amalia
Felicijan (Od železne ceste). Recitatorji so pesmi več kot
odlično predstavili.
Učenci in učitelji so bili nad prireditvijo navdušeni, saj so
sedaj bolje razumeli Prešernove pesmi, ker so jih recitirali
predvsem odrasli.
Marija Završnik

Julija Granda: Ameriška narodna

Matevž in Amalia: Od železne ceste (F. Prešeren)

Recitatorji od desne proti levi: Jože Toplak, Barbara Pertinač, Simona Križnik Radulj, Franc Sušnik, Polona Golob, Boris Križnik in Matevž Križnik
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VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor

Pticam pomagam,
semena jim natrosim,
zimo olajšam.

Katja Pikl, 9. a

Ptičke, letite,
tja na jug se selite,
me tu pustite.

Anja Terglav, 9. b

Ptički pojejo,
povabljen sem na svatbo,
ker se ženijo.

Krištof Skok, 9. a

Joži Oblak, 9. a

Žvrgoli nebo.
Sprašujem se: kaj je to?
To je petje ptic!

Katja Pikl, 9. a

Ptica je lepa,
borovnice so sladke,
pridna narava.

Krištof Skok, 9. a

Hvala pticam, ki
letijo, te misli
oddaljijo tja.

NARAVA SEM JAZ
V novembru smo sodelovali na natečaju Cinkarne Celje Narava sem
jaz. Pri pouku tehnike in tehnologije so sedmošolci z mentorico
go. Zvonko Cencelj izdelali ptičje hišice. Na različnih mestih v Celju
bodo tako razstavljene hišice, ki so jih izdelali Žiga Marko, David
Strožič, Sergeja Bec, Eva Ribič, Aljaž Brezovnik, Joži Ropas in
Miha Kajbič. Člani literarnega krožka pa so pisali haikuje na temo
narave in ptic.
30. 11. smo se udeležili prireditve ob zaključku natečaja in se
zabavali ob odličnem programu s plesno šolo Kazina in plesno
skupino All That.
Haiku je drobna pesniška oblika, v kateri sliko iz narave združimo z
lastnim razmišljanjem, čustvovanjem, oboje povežemo v celoto, ki
pove resnico o življenju. Potrudili smo se, kar preberite!
Mentorica: Polona Učakar

Spet veter sope,
ptice pelje jug gledat,
burjo pozdravit.

Ptice letijo
med oblake drsijo,
sanje zbežijo.

Joži Oblak, 9. a

Drevje prelepo
za ptice je prenizko,
zame visoko.

Katarina Brezovnik, 9.

a

Bela odeja,
sledovi nekih nožic,
vem, da so od ptic.

Katja Pikl, 9. a

Katarina Brezovnik, 9. a

RODITELJSKI SESTANEK – MEDIACIJA
V četrtek, 10. 2. 2011, je na šoli potekal roditeljski sestanek na temo mediacija.
Najprej smo se mediatorke, učiteljice in starši zbrali v
jedilnici, kjer smo si ogledali uvod v roditeljski sestanek,
ki je potekal v obliki igre vlog. Mediatorke so odigrale
različne konfliktne situacije, v katerih so se starši zagotovo že kdaj znašli. Nato so igralke prikazale še, kako
rešiti konflikt s pomočjo mediacije.
Po uvodnem delu so sledile delavnice za starše na temo
čustev, aktivnega poslušanja, odzivov na konflikt ter
vrstniške mediacije. Starši so se udeležili vseh štirih delavnic.

»Pričakujem, da bom videla, kako na pravi način reševati
konflikte.«
»Od mediacije pričakujem, kako ravnati v različnih obdobjih odraščanja otrok, ko pride do spora med starši in
otroki.«
»Danes pričakujem, da bom videla, kako izgleda mediacija v živo.«
»Pričakujem dobro izkušnjo in obilo smeha.«
»Pričakujem znanje, ki ga je možno prenesti v prakso in
na otroke.«

Roditeljski sestanek smo zaključili v jedilnici šole s sklepno besedo ravnateljice.

»Nimam predstave o tem, kako bo to videti.«

Starše smo pred, med in po roditeljskem sestanku spraševali
po mnenju, dvomih in občutkih.

KAJ MENITE O IZVEDBI RODITELJSKEGA
SESTANKA?

KAJ PRIČAKUJETE OD DANAŠNJEGA
RODITELJSKEGA SESTANKA?
»Pričakujem, da bom izvedela, kaj pomeni mediacija,
kako s pogovorom reševati probleme in konflikte.«
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»Od sestanka ne pričakujem nekih posebno novih
izkušenj.«

»Ali so otroci tako potrpežljivi, da bi se dogovarjali toliko
časa?«
»Delavnice so bile krasne, a kako to izpeljati v praksi?«

VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor
»Doma ni tako enostavno.«
»Potrebno bo bolj poslušati otroke.«
»S strani staršev je premalo zaupanja v otroke.«
»Potrebno bo del »naše« vzgoje vpeljati nazaj v šolo. Vse
je preveč milo.«
»Težava je v časovni izvedbi. Doma si vzamemo premalo
časa.«
»Zame je bila to zelo pozitivna izkušnja, kako mediacijo
prenesti v prakso.«
»Pogrešam Šolo za starše.«
»Starši mediacijo že izvajamo doma, kadar nismo utrujeni, vendar se tega sploh ne zavedamo.«
»Kar ste danes pokazali, je zelo uporabno tudi za odrasle.
Največja težava je poslušanje. Če bi poslušali, je rešenega
že skoraj pol problema.«
»Danes sem videla, kako reševati konflikte med starši in
otroki.«
»Delavnica aktivnega poslušanja je bila zelo zanimiva,
vendar prekratka.«
»Včasih smo preutrujeni in že zaradi tega pride do
konflikta. In potem ga nimamo niti volje niti energije
reševati.«
KAJ MENI RAVNATELJICA, GA. MAJDA PIKL, O
IZVEDBI RODITELJSKEGA SESTANKA?
»Veseli me, da se je odzvalo toliko staršev, lepo je potekala razdelitev staršev v skupine, sodelovanje med izvajalci
roditeljskega sestanka in starši in navdušena sem nad
zaigranim prikazom mediatork, kako in na kakšen način
lahko rešimo konflikt.«
Pripravili: Breda Čvan in Nataša Pečovnik
POVODNI MOŽ V VRTCU
V vrtcu smo praznovali slovenski kulturni praznik
od četrtka, 3. 2., in vse do 10. februarja. V uvodu smo
strokovne delavke pripravile dramatizacijo Prešernovega
Povodnega moža. Otroke smo popeljale v čas življenja dr.
Franceta Prešerna.
Naslednje dni smo imeli obogatitveni dan, kar pomeni,
da so v igralnicah različne dejavnosti, otroci pa prehajajo
med njimi. Izbirali so med slikanjem, risanjem portreta,
kaligrafijo, pečatenjem, izdelovanjem kovancev in dodatkov Urške in Povodnega moža (pahljače, metuljčki,
zapestnice …).
Za zaključek smo izdelke razstavili v vrtcu.
Koordinatorki: Mateja Jezernik in Laura Fekonja
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Občinska knjižnica Vransko
| torek in petek 12.00 – 18.00, sobota 08.00 – 12.00 |
| tel.: 03 703 12 80 | e-mail:skvransko@zal.sik.si |

PRIREDITVE V MESECU MARCU
 torek, 1. marca 2011, ob 11. uri: Literarna ura v Našem domu
 petek, 4. marca 2011, ob 19. uri: predavanje Kaj nam sporočajo koledarji Majev?
 torek, 22. marca 2011, ob 18. uri: Pravljična ura s poustvarjanjem
KNJIŽNE NOVOSTI
ODRASLI:

MLADINA:

Karmel, A.: Nova velika paparica za male papavčke

Praprotnik - Z., L.: Zakaj?

Mortenson, G.: Tri skodelice čaja

Saumande, J.: Iskanje sreče

Kriţnar, T.: Nafta in voda

Majhen, Z.: Gugalnica za rime

Lewis B., R.: Evropski kralji in kraljice

Hardy, A.: Plesalke sveta

Erickson, C.: Spomini Marije, škotske kraljice

Goyer, K.: Princese sveta

Erickson, C.: Skrivnostno ţivljenje Josephine:
Napoleonove rajske ptice

Zupan, D.: Hektor in mala šola; Hektor in ribja usoda;
Hektor in velika solza; Hektor in velika avantura

Phillips, S. E.: Trmoglavka

Grimm, S.: 10 malih piščančkov

Vargas, F.: Odpotuj hitro in se pozno vrni

Štampe Ţ., B.: Kako raste leto

Patterson, J., Marklund, L.: Morilca z razglednicami

Podgoršek, M.: Rezika ukani drvarja

Grţan, K.: Za radost bivanja; 1. in 2. del

Radovanovič, V.: Zvezdica

Marias, J.: Tvoj obraz jutri; 2. in 3. del

Timm, U.: Dirkalni pujs Rudi Rilec

Wiechmann, D.: Jamski človek v knjigi

Meadows, D.: Ema, vila muckov

Glattauer, D.: Vsakih sedem valov

Gehrmann, K.: Medved in mali

Sutton, R. I.: Ni prostora za prasce

McDonald, A.: Umazani Berti in boţična darila

Gerritsen, T.: Gospa X

Townsend, S.: Divja leta Jadrana Krta

Simon, M.: 222 vaj za popoln spomin

Recheis, K.: Smehljaj mesečeve vile

Secunda, V.: Če škripa med hčerjo in materjo

Koritnik, A.: Mala siva miška

Pierlot, H.: Priročnik za mamice: kako doseči red in
mir v duši

Muster, M.: Miki 2, 3

Laurens, S.: Zapeljivčeva ponudba
Rand, A.: Mi, ţivi

CD:

Kuzneski, C.: Znamenje kriţa

Grimm, J.: Rdeča kapica; Janko in Metka

Kardoš, Š.: Pobočje sončnega griča

Slovenske ljudske pravljice: Mojca Pokrajculja, Pravljica
o zlatih jabolkih

Fortier, A.: Julija
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Vljudno vabljeni!

NAPOVEDNIK

NAPOVEDNIK DOGODKOV
MAREC 2011
DATUM
1. 3.

PRIREDITEV

LITERARNA URA

KRAJ

Naš dom

11.00

ORGANIZATOR
Občinska knjiţnica
Vransko

4. 3.

Predavanje

Občinska knjiţnica

Občinska knjiţnica

19.00

KAJ NAM SPOROČAJO

Vransko

Vransko

PUSTNI KARNEVAL

trg Vransko

Karnevalski odbor

Smučanje
KATSCHBERG

odhod izpred ŠD

ZKTŠ Vransko

Košarka
VRANI VRANSKO : RADENSKA
CREATIV MURSKA SOBOTA
Otroški abonma
VSI OTROCI SVETA

Športna dvorana

Mladinski abonma
DEKLICA Z OGLEDALOM

Dom II.

ZKTŠ Vransko v

slovenskega tabora

sodelovanju z ZKŠT

Ţalec

Ţalec

LITERARNI VEČER Z
OKROGLO MIZO

Kulturni dom

OŠ Vransko - Tabor

19. 3.

Gledališki abonma

Kulturni dom

19.30

OBLAST

Vransko

19. 3.

Košarka
VRANI VRANSKO : ALTEC

Športna dvorana

KOLEDARJI MAJEV
5. 3.
14.00
5. 3.
5.00
5. 3.
19.00
12. 3.
10.00
15. 3.
17.00
16. 3.
17.00

19.00

SLOVENSKA BISTRICA

Vransko
KD Vrani Vransko

Vransko
Kulturni dom

ZKTŠ Vransko

Vransko

Vransko
ZKTŠ Vransko
KD Vrani Vransko

Vransko

PRAVLJIČNA URA S
POUSTVARJANJEM

Občinska knjiţnica

Občinska knjiţnica

Vransko

Vransko

PROSLAVA OB
MATERINSKEM DNEVU

Športna dvorana

OŠ Vransko - Tabor

25. 3.

Glasbeni abonma

Športna dvorana

20.00

VEČER NARODNO-ZABAVNIH

Vransko

22. 3.
18.00
24. 3.
17.00

Vransko
ZKTŠ Vransko

USPEŠNIC
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Utrinki z razstave vezenin in cvetja iz papirja

